
П(С)БО 16 «Витрати» [1] та П(С)БО 30 «Біологічні активи» [2]. Основною його 

метою є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу 

витрат та контроль за використанням всіх видів виробничих ресурсів, а також 

обсягу виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках. 

Правильний вибір методів обліку витрат визначається особливостями 

технологічних процесів і залежить від керівництва та бухгалтерів самого 

підприємства.

Важливими питаннями, які не залежать від підприємства і на сьогодні є 

невирішеними є неврегульованість товарного ринку, а саме збуту 

сільськогосподарської продукції та налагодження системи матеріального 

стимулювання виробництва певної продукції за аналогією з розвиненими 

країнами.

Створення нових організаційно-правових форм господарювання, які діють 

у ринкових умовах, надання підприємствам повної самостійності у вирішенні 

питань діяльності і вибору загальноприйнятих форм та методів бухгалтерського 

обліку, з врахуванням особливостей обліку і контролю витрат на виробництво 

продукції рослинництва вимагають детального вивчення й подальшого їх 

вдосконалення.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ

У загальному розумінні економічний зміст фінансових інвестицій полягає 

у розміщенні вільних коштів у цінні папери з метою трансформації коштів у
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високоліквідні цінні папери, збереження вартості активів, отримання прибутку, 

встановлення контролю над емітентом, тощо.

Податковим Кодексом України фінансові інвестиції визначаються як 

господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних 

паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів [3]. Аналогічної 

трактовки дотримуються автори, які визначають фінансові інвестиції як 

«вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб'єктів господарської 

діяльності» [6].

В бухгалтерському обліку сутність фінансових інвестицій закріплено 

МСБО №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [1] та П(с)БО №13 

«Фінансові інструменти» [5], де вони визначаються як «активи, які утримуються 

підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), 

зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора». Отже для цілей 

бухгалтерського обліку фінансові інвестиції, в першу чергу, визначаються 

активом, бо їх формування передбачає зменшення ресурсів, що утримається 

підприємством з метою отримання певних економічних вигід у майбутньому -  

збільшення прибутку, зростання вартості капіталу, тощо.

Для підвищення капіталізації економіки та забезпечення розвитку 

вітчизняного бізнесу необхідні пошуки додаткових джерел фінансування, що 

можуть бути вирішені шляхом фінансово інвестування. У зв’язку з цим 

підвищується роль бухгалтерського обліку як інформаційної підсистеми 

інвестиційної діяльності підприємства, зростає потреба у формуванні 

ефективного і, водночас, спрощеного механізму бухгалтерського обліку 

фінансових інвестицій та розкриття цих даних у фінансовій звітності 

підприємства. Аналіз нормативно-законодавчої бази обліку фінансових 

інвестицій дозволив визначити ряд недоліків, які ускладнюють їх ідентифікацію 

та бухгалтерський облік. Тому подальших досліджень у даному напрямку 

потребує поглиблення науково методологічних положень бухгалтерського 

відображення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, а саме - 

розвитку сутності фінансових інвестицій підприємств та методичному
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впорядкуванні бухгалтерського обліку їх окремих видів.
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РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В 
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Стан організації бухгалтерського обліку, а особливо у процесі його 

реформування, суттєво залежить від забезпечення методичного та нормативного 

регламентування. Як зазначає Т. І Хомуляк, у сучасних нормативних актах з 

питань регулювання бюджетного обліку мають місце невідповідності [1, с. 75

79]. Вважається, що усі ділянки обліку господарської діяльності бюджетних 

установ є чітко визначеними і для цього були підстави: жоден вид обліку немає 

стільки рівнів законодавчого регулювання як бюджетний. Система 

нормативного регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ в
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